
Νεοελληνική Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: «ΤΑ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  
Α. Ποιά χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Γιώργη Παυλόπουλου εντοπίζονται 
στο συγκεκριμένο ποίημα; 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 
- ο λιτός λόγος 
- η κυριαρχία του ονείρου 
- το καθημερινό λεξιλόγιο 
- η σκηνοθετική δράση 
- η κυριαρχία των κύριων προτάσεων 
- ο πεζολογικός τόνος 
- το κοφτό, κουβεντιαστό ύφος 
- η συμβολική γραφή 
-το αίσθημα του ανικανοποίητου 
Β. Να επιβεβαιώσετε την άποψη οτι «Τα Αντικλείδια» του Γιώργη Παυλόπουλου αποτε-
λούν ένα παραμύθι για την βαθύτερη ουσία της Ποίησης. 

Το ποίημα διαρθρώνεται σαν να είναι παραμύθι, αφου η πρώτη ενότητα (στιχοι 1-13) 
είναι ο κύριος μύθος ενω η δεύτερη ενότητα (στίχοι 14-18) αποτελεί το επιμύθιο. Στην ουσία 
βέβαια το ποίημα αποτελεί έναν ποιητικό μύθο. Το περιεχόμενο του έχει μαγικά στοιχεία ό-
πως μια ανοιχτή πόρτα για όλους, που πίσω της κρύβει θησαυρούς, η οποία εντούτοις κλείνει 
για όσους προσπαθούν να την περάσουν. Εκείνοι, έχοντας αντιληφθεί το μέγεθος του θησαυ-
ρού, προσπαθούν ολοένα και περισσότερο, ψάχνουν μάταια το κλειδί και, αφού δεν το βρί-
σκουν, καταφεύγουν σε αντικλείδια. Κανένα εντούτοις δεν καταφέρνει να την ανοίξει. Το 
επιμύθιο του ποιητικού αυτού μύθου είναι ότι όσα ποιήματα έχουν γραφτεί από καταβολής 
κόσμου είναι οι απόπειρες να ανοίξει η πόρτα, η οποία εντούτοις είναι πάντα ανοιχτή σε ό-
σους θέλουν να προσπαθήσουν να την περάσουν. 'Οταν όμως το κάνουν, η πόρτα κλείνει κι 
αρχίζει ένας ατέρμονος κύκλος που δεν τελειώνει ποτέ και πουθενά (και ίσως τελικά κανείς 
να μη θέλει να τελειώσει πουθενά, γιατί κάτι τέτοιο θα αφαιρούσε τη μαγεία του μύθου και 
της Ποίησης).  
Γ. Ποιός είναι ο ρόλος του σχήματος κύκλου στο ποίημα; 

Το ποίημα αρχίζει και τελειώνει με τον ίδιο στίχο (στον τελευταίο στίχο απλώς προ-
στίθεται ένα Μα, που δηλώνει την επιβεβαίωση του ποιητή). Με το σχήμα του κύκλου δηλώ-
νεται η ατέρμονη προσπάθεια εκείνων που θέλουν να ανοίξουν την πόρτα της Ποίησης. Η 
πόρτα είναι ανοιχτή και κλείνει κάθε φορά που κάποιος επιχειρεί να την περάσει. Περνάει 
όλη του τη ζωή προσπάθωντας, αλλά δεν καταφέρνει να την ανοίξει ποτέ, όσα αντικλείδια κι 
αν φτιάξει, όσα ποιήματα δηλαδή κι αν γράψει. Ουσιαστικά όμως, η πόρτα αυτή δηλώνει κά-
θε φορά μια νέα απόπειρα, μια νέα προσπάθεια του καθενός να την ανοίξει, ώστε να μπει και 
να βιώσει όλα εκείνα που νιώθει οτι θα βρεί στο άβατο της Ποίησης. Η Ποίηση δίνει πάντα 
την πρόσκληση αλλά και την πρόκληση στους ποιητές να προσπαθήσουν ξανά και ξανά και 
ουσιαστικά να μη βγούν ποτέ απο τον ατέρμονα αυτό κύκλο των προσπαθειών. Επομένως, με 
το σχήμα του κύκλου ουσιαστικά το ποίημα γίνεται το ίδιο φορέας της εμπειρίας που περι-
γράφει, εντάσσεται με τον ποιητή του στον ευρύτερο κύκλο της προσπάθειας για τη δημιουρ-
γία αντικλειδιών. 
Δ. Να αναλύσετε το νόημα των στίχων 14-18: «Ίσως τα ποιήματα που γράφτηκαν…Μα 
η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοιχτή».  

Ο ποιητικός μύθος μόλις έχει τελειώσει και ο ποιητής πρέπει να δώσει πια το επιμύ-
θιο, ώστε να γίνουν κατανοητά όσα είπε στον κύριο μύθο. Θεωρεί δηλαδή ότι τα ποιήματα 
που γράφτηκαν από καταβολής κόσμου είναι μια ατελείωτη σειρά από αντικλείδια, απόπειρες 
δηλαδή να ανοίξει η πόρτα της Ποίησης. Τα ποιήματα είναι δοκιμές για να προσεγγιστεί η 
ουσία της Ποίησης, που όσο κι αν κάποιες ακολουθούν το σωστό δρόμο, στο τέλος κρίνονται 
ανεπαρκείς για το στόχο τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η αφήγηση στον προτελευ-
ταίο στίχο γίνεται πρωτοπρόσωπη, κάτι που σημαίνει ότι ο αφηγητής θέλει να εντάξει και τον 
εαυτό του στη χορεία των ποιητών, που προσπαθούν να ανοίξουν την πόρτα της Ποίησης. Ο 
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τελευταίος στίχος ολοκληρώνει το ποίημα όπως ακριβώς άρχισε (σχήμα κύκλου) με τη δια-
φορά ότι ξεκινά με ένα «Μα». Τελικά δηλαδή η Ποίηση αποτελεί μια πόρτα ανοιχτή, που 
κάποιοι περνούν και δεν βλέπουν τίποτα και κάποιοι άλλοι κοιτάζουν και βλέπουν μέσα 
πράγματα που τους συναρπάζουν και τους ωθούν να προσπαθούν για να εισαχθούν στο χώρο 
της ποίησης και έτσι γράφουν ποιήματα, φτιάχνουν αντικλείδια. Η Ποίηση επομένως, είναι 
πάντα μια πόρτα ανοιχτή για τον κάθε ποιητή που θέλει να ζήσει όλα όσα βρίσκονται πίσω 
από αυτήν ή για όλους εκείνους που θέλουν να κοιτάξουν μέσα της και τουλάχιστον να δουν 
αυτά που φαίνονται απ’ έξω. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 
«ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΑΛΙ» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ 

Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνταν 
μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης· 

«Τώρα δυο χρόνια πέρασαν που γράφω 
κ’ ένα ειδύλλιο έκαμα μονάχα. 

Το μόνον άρτιόν μου έργον είναι. 
Aλλοίμονον, είν’ υψηλή το βλέπω, 

πολύ υψηλή της Ποιήσεως η σκάλα· 
κι απ’ το σκαλί το πρώτο εδώ που είμαι 
ποτέ δεν θ’ ανεβώ ο δυστυχισμένος.» 

Είπ’ ο Θεόκριτος· «Aυτά τα λόγια 
ανάρμοστα και βλασφημίες είναι. 

Κι αν είσαι στο σκαλί το πρώτο, πρέπει 
νά ‘σαι υπερήφανος κ’ ευτυχισμένος. 

Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι· 
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα. 

Κι αυτό ακόμη το σκαλί το πρώτο 
πολύ από τον κοινό τον κόσμο απέχει. 

Εις το σκαλί για να πατήσεις τούτο 
πρέπει με το δικαίωμά σου νά ‘σαι 

πολίτης εις των ιδεών την πόλι. 
Και δύσκολο στην πόλι εκείνην είναι 
και σπάνιο να σε πολιτογραφήσουν. 
Στην αγορά της βρίσκεις Νομοθέτας 
που δεν γελά κανένας τυχοδιώκτης. 
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι· 
τόσο που έκαμες, μεγάλη δόξα.» 

Ε. Ανάμεσα στο ποίημα του Γιώργη Παυλόπουλου «Τα Αντικλείδια» και στο ποίημα του 
Κ.Π.Καβάφη «Το πρωτο σκαλί» να εντοπίσετε τρείς ομοιότητες και δύο διαφορές. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 
Ομοιότητες: 
 Και στα δύο ποιήματα γίνεται λόγος για την προσπάθεια κάποιων να κατακτήσουν το 

χώρο της Ποίησης. 
 Και στα δύο ποιήματα περιγράφεται το δύσκολο έργο της προσέγγισης του χώρου 

της Ποίησης. Στα «Αντικλείδια» χαρακτηριστικά αναφέρεται το κλείσιμο της πόρτας 
της Ποίησης κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να ενταχθεί σε αυτήν, ενω στο ποίη-
μα «το πρώτο σκαλί», ο Ευμένης χαρακτηρίζει την Ποίηση ως διαδικασία ακατόρθω-
τη. 

 Και στα δύο ποιήματα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην σημασία που έχει η έστω μι-
κρή ποιητική δημιουργία. 

Διαφορές: 
 Στο ποίημα του Γιώργη Παυλόπουλου οι απόπειρες των ποιητών να εισέλθουν στο 

χώρο της Ποίησης περιγράφονται ως αντικλείδια, ενω στο ποίημα του Κωνσταντίνου 
Καβάφη ως το ανέβασμα μιας σκάλας όπου το κάθε σκαλί συμβολίζει και ένα ποίημα. 

 Στα «Αντικλείδια», η Ποίηση παρομοιάζεται με μια πόρτα, ενω στο «Πρώτο σκαλί» 
παρομοιάζεται με μια πολιτεία. 
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